
Zanim 23 stycznia br. zabłysły światła w hali wido-
wiskowo-sportowej MOSiW w Międzyrzeczu i z głośników 
popłynęły informacje, zespoły wcześniej rozpoczęły 
rozgrywki.

- Zespołów w tym roku w Międzyrzeckiej Lidze Halowej 
Piłki wystartowało pięć - mówi Arkadiusz Żyła, menadżer 
sportowy MOSiW. - Rozgrywki rozpoczęliśmy 12 grudnia 
ubiegłego roku. Drużyny: Rosomak z 17 WBK w Międzyrze-
czu, Radość Oldboje, Auto Serwis Leśkiewicz Międzyrzecz, Lice-
um Ogólnokształcące Międzyrzecz i PB Budownictwo Pszczew. 
Zespół wojskowych Rosomak był obrońcą tytułu mistrzow-
skiego sprzed 2 lat. W ubiegłym roku z uwagi na pandemię 
rozgrywek nie było. W poprzednich sezonach startowało 12 
i 16 zespołów, wówczas walka była fascynującym widowis-
kiem, choć i teraz było podobnie, jednak zdecydowanie pa-
dało mniej bramek, za wyjątkiem meczu o 3 miejsce, gdzie

strzelono ich aż 12. Poziom był wyrównany i na-
wet do ostatniego meczu zawodnicy z LO mogli 
znaleźć się w pół�nałach. Zresztą zawodnik tej 
drużyny zdobył najszybszą bramkę ligi, bo w 34 
sekundzie meczu z Radość Oldboje. Rozgrywki 
sędziował Roman „Wiali” Witkowski.            .

ROSOMAK - AUTO SERWIS LEŚKIEWICZ 2:1, 
bramki: Maciej Babiak i Mateusz Waltrowski; 
Cyprian Walczak.
PB BUDOWNICTWO - RADOŚC OLDBOJE 2:1, 
bramki: Radosław Woszczyło i Patryk Batura; 
Damian Nowak.

Mecz o miejsce III
RADOŚĆ OLDBOJE - AUTO 
SERWIS LEŚKIEWICZ 3:9. 
Jedyna wysoka wygrana w 
meczach �nałowych. Bramki: 
Tomasz Sobczak, Rafał 
Kusz, Damian Nowak; 
Cyprian Walczak x 3, Daniel 
Żak i Sebastian Czernianin 
po 2, Dawid Dzięgielewski i 
Mateusz Szymkowiak.
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Rezydent lawiruje niczym 
w slalomie na nartach, w czym 
jest dobry. Wszystko się zwy-
czajnie sypie lub toczy się siłą 
rozpędu. Średniowieczny Czar-
nek szczęśliwy bo poprawki 
Senatu jego ustawy zostały 
odrzucone. Rezydent zapew-
ne podpisze, bo chyba żonie 
nie ulegnie.

Grupa sfrustrowanych sza-
leńców od Zera napędza spi-
rale anty unijną i kasy, którą 
się chwalono na bilbordach 
nadal nie ma. Nawet są coraz 
liczniejsze głosy, w tym za-
pasionego Bielana, że trzeba 
z tego zrezygnować i zapo-
życzyć się aby samemu dźwig-
nąć ciężar. Ciekawe jaki bank 
lub rząd Rosji czy Chin? 

Szczury uciekają z tonące-
go okrętu. Wiceprokurator od 
Zera został wybrany do Try-
bunału Stanu. Zanim do tego 
doszło to wazelina ze strony 
rekomendujących z PiS pły-
nęła ob�cie. Przynajmniej 
wiem, że miał on same złote 

medale od Służby Więziennej 
i Policji za… a tego akurat 
nie wymieniono. O kierowa-
niu nieposłusznych proku-
ratorów na zsyłkę w odległe 
regiony przypomniała opo-
zycja.  Poszedł  do TS aby 
zabezpieczyć interesy wła-
dzy. Jeszcze tej władzy. Tym 
samym cały skład sędziów 
Wysokiej Chochli jest pisio-
rowaty.  A tam immunitet 
ma się trochę więcej lat. Czyli 
nagroda za wierność w sto-
sunku do Zera. Gdyby doszło 
do powstania Komisji w sej-
mie to nie będzie mógł być 
przesłuchany. Ot i ucieczka 
jednego z odpowiedzialnych 
za wiele - została zwieńczona 
sukcesem

Handel przekonaniami 
(głosami) trwa w najlepsze. 
Z  wyprzedzeniem przed 
p r z y s z ł y m i  w y b o r a m i . 
Umizgiwanie się różnych 
środowisk  do polityków 
p r z y  k o n s t r u o w a n i u 
większości sejmowej to już 

nawet nie proza życia, to ka-
baretowa liga.

Zło w Polsce rozpoczęło się 
od fałszywej kampanii pre-
zydenckiej Dudy pn. Polska 
w ruinie. A potem od demon-
tażu systemu sprawiedliwości 
i sądownictwa. A problemy? 
One były i  są od zawsze. 
W sytuacji kryzysowej pro-
blem rozwiązuje Sasin, któ-
ry powołuje zespół do roz-
wiązania problemu. W wy-
niku jego działania staje się 
gorzej niż wówczas gdy pro-
blem się pojawił. Wówczas 
na scenie pojawia się Pino-
kio, który ogłasza, że to wina 
Tuska. Proste jak drut dla 
ciemnego ludu. 

Polska Kabaretowa Liga 
na razie ma się dobrze. Jak 
długo? Trudno wystawić jedno-
znaczną diagnozę.

Projekt komisji w sprawie 
podsłuchów niby jest i nie 
ma. Piosenkarz stawia warun-
ki jak i się wycofuje. Zresztą 
jest ewidentnie z pisiorami 
związany, bowiem głosował 
za lex-czarnek. Był antysys-
temowcem teraz jest sprze-
dawczykiem, któremu można 
plunąć w twarz, jak sam zresz-
tą proponował w razie włas-
nego sprzeniewierzenia wo-
bec swoich wyborców.   .

Będą zniesione kolejne 
restrykcje covidowe wzorem 
Zachodu. Ale tam zaszcze-
pienia sięgają 80% i zgo-
nów znacznie mniej. Lekarze 

eksperci są jednoznaczni w 
ocenie. Medycyna przegrywa 
z polityką i sondażami. Mó-
wienie o kończącej się V fali 
pandemii jest co najmniej 
ryzykowne. Ale skoro gar-
dłowano przed wyborami, 
że covid jest w odwrocie, to 
już mnie nic nie dziwi. Nawet 
fakt, że Ministerstwo Zdro-
wia jest Ministerstwem Sta-
tystyki Łóżek i Zgonów.     .

Odpowiedzialni za konces-
je telewizyjną znowu „lecą 
w pióro” tym razem także od 
1,5 roku w stosunku do TVN-7. 
Tym razem rozrywka im prze-
szkadza? 

Zaprosił Pinokia (nadal kła-
mie bezwstydnie na zlecenie 
partyjne) opozycję do rozmów 

aby mieć alibi w walce z pan-
demią. Wyszło jak zwykle czyli 
wielkie G. Podobnie było u Re-
zydenta. Słusznie przepadł 
w Sejmie projekt odnośnie 
walki z wirusem oparty na 
zasadzie donosicielstwa. Zero 
w nim było informacji o szcze-
pieniach czy covidowych cer-
ty�katach. Słuszne zatem 
jest pytanie - Kto właściwie 
w Polsce rządzi? 

Śledząc, a miałem możli-
wości, informacje medialne 
dotyczące niemalże wszys-
tkiego co dzieje się w kraju - 
nasuwa się jednoznaczna naz-
wa - Kabaretowa Liga. Tak 
w Sejmie RP jak i w rządzie. 
O bublu legislacyjnym zwa-
nym Polskim Ładem nie war-
to już mówić. Żenada zwień-
czona dymisją tych, co tego 
nie �rmowali. Kowal zawi-
nił, Cygana powiesili jest nie-
zwykle trafnym określeniem.
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SPRZEDAM MIESZKANIE 
ok 50 m2, bezczynszowe,  
na parterze w Grochowie. 

Dwa pokoje, kuchnia,  
łazienka, garderoba + duża 

piwnica, budynek 
gospodarczy lub ZAMIENIĘ  

na kawalerkę  
w Międzyrzeczu.  
Tel. 517 746 073  
lub 507 017 962 

 

 

OGŁOSZENIA DROBNE

KUPIĘ ciągnik 
URSUS ZETOR MTZ 

lub inne, może być 
do remontu. 

Tel 782 655 123
669 653 515

KUPIĘ przyczepę leśną 
samozaładowczą (Palms 

farma lub inne), ładowarkę 
teleskopową oraz 

rozsiewacz wapna RCW. 
Może być do remontu. 

Tel 782 655 123
669 653 515
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Kabaretowa Liga



  Gala była okazją do kuluaro-
wych rozmów z artystami i politykami. 
M.in. z wicemarszałkiem S. Tom-
czyszynem, który - jak podkreśla 
burmistrz R. Lorenz - wielokrotnie 
wykazywał wielkie zainteresowanie 
sprawami naszej gminy.         .

Regionalista z zamiłowania i jed-
nocześnie wiceprzewodniczący Ra-
dy Miejskiej Andrzej Chmielewski 
otrzymał Złotego Dukata - nagrodę 

kulturalną Marszałek Województwa 
Lubuskiego Elżbiety Anny Polak za 
wspieranie i promowanie życia kul-
turalnego. - To kolejny dowód, że 

Międzyrzecz jest ważnym punktem na 
mapie kulturalnej regionu - zazna-
cza burmistrz Remigiusz Lorenz, 
który uczestniczył w uroczystej gali 
wręczenia nagród.               .

 Doroczne Nagrody Kulturalne 
Marszałka Województwa Lubuskie-
go i Złote Dukaty wręczone zostały 
podczas uroczystej gali, która odby-
ła się 4 lutego, w zielonogórskiej 
Palmiarni. Jednym z jej bohaterów 
był Andrzej Chmielewski, który napi-
sał i wydal ponad 40 książek ma te-
mat przyrody, walorów turystyczno-
rekreacyjny i historii Ziemi Między-
rzeckiej oraz lubusko-wielkopolskie-
go pogranicza. Organizatorzy doce-
nili jego działalność publicystyczną 
oraz wspieranie i promowanie wy-
darzeń kulturalno-artystycznych. 

  Gratulacje złożyli A. Chmie-
lewskiemu przedstawicielka kapitu-
ły Ewa Walkowska z Pszczewa i 
obecny na gali burmistrz Remigiusz 
Lorenz. - To kolejny dowód, że Mię-
dzyrzecz jest ważnym punktem na ma-
pie kulturalnej regionu. Zawdzięcza-
my to właśnie takim pasjonatom jak 
Pan Andrzej - mówił.            ,

Międzyrzeczanin odebrał nagro-
dę z rąk wicemarszałka Stanisława 
Tomczyszyna i radnej sejmiku woj. 

lubuskiego Aleksandry Mrozek. - To 
dla mnie ogromny zaszczyt znaleźć 
się w gronie najbardziej znanych 
lubuskich artystów oraz ludzi zwią-
zanych z promowaniem szeroko po-
jętej kultury - komentował A. Chmie-
lewski. 
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Nagroda kulturalna Marszałek Elżbiety Polak dla Andrzeja Chmielewskiego 

Andrzej Chmielewski (z lewej) 
z wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem 
i burmistrzem Remigiuszem Lorenzem.

W jednostkach OSP rozpoczęły się doroczne 
zebrania sprawozdawcze. Jako pierwsi swoje 
zarządy rozliczyli za 2021 r. strażacy-ochotnicy 
z Wyszanowa i Gorzycy.                    .

Prestiżowe odznaczenia dla zasłużonych 
strażaków, gratulacje i podziękowania oraz 

jednogłośne absolutorium dla zarządu - tak wy-
glądało zebranie sprawozdawcze, które odbyło się 
w sobotnie popołudnie w remizie OSP w Gorzycy.

W pierwszej części posiedzenia najbardziej 
zasłużeni strażacy z Wyszanowa otrzymali od-
znaczenia, po czym wysłuchali sprawozdań za 
miniony 2021 r. i jednogłośnie udzielili zarządowi 
absolutorium. Podziękował im prezes jednostki 
Jarosław Tomaszewski. Gratulacje złożyli zarządo-
wi i ochotnikom Marek Harkot, który jest obecnie 
prezesem oddziału powiatowego OSP, a także 
Komendant Gminny ZOSP RP Dariusz Surma. 
Zgodnie podkreślali, że w jednostce w Wyszano-
wie przybywa druhów, a ostatnio dołączyły do nich 
także druhny, co jest bardzo dobrą prognozą na 
przyszłość.

Za o�arną, pełną wyrzeczeń służbę na rzecz 
mieszkańców, strażakom podziękował także bur-
mistrz Remigiusz Lorenz. Zaznaczał przy tym, 
że jeszcze w tym roku do ich jednostki nowy, średni 
wóz ratowniczo-gaśniczy. Zaprezentował im również 

dwie wersje pojazdu. Burmistrz zaznacza, 
że samochód poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców i ułatwi druhom prowadze-
nie akcji ratowniczo-gaśniczych. Zostanie 
zakupiony dzięki rządowej dotacji i pro-
gramowy, przyjętemu przez radnych na 
wniosek R. Lorenza. - Co roku będę planował 
w budżecie zakup jednego pojazdu, aż wy-
mienimy je na nowe we wszystkich jednos-
tkach - zapowiada samorządowiec.     .

Spotkanie otworzył prezes OSP Arkadiusz 
Madzelan, który  jest jednocześnie radnym miej-
skim. Przywitał strażaków i gości - m.in. i burmistrza 
R. Lorenza, M. Harkota, D. Surmę, radnego miejskiego 
Grzegorza Srzeka i druha Mieczysława Witczaka, 
który kieruje Wydziałem Spraw Obywatelskich 
w międzyrzeckim ratuszu.             .   .   .

Strażacy wysłuchali sprawozdań, po czym 
jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium 
za 2021 r. Gratulację złożył prezesowi i zarządowi
m.in. R. Lorenz, który jednocześnie podziękował 
wszystkim strażakom za ich pełną wyrzeczeń i nie-
kiedy niebezpieczną służbę na rzecz mieszkańców 
oraz zapewniał o swoim wsparciu dla jednostek 
straży ochotniczej w naszej gminie. - Bezinteresow-
nie ratujecie mienie i życie mieszkańców. Serdecznie 
Wam za to dziękuję - mówił.              .   .

Nowy wóz bojowy dla strażaków-ochotników 
z Wyszanowa był jednym z tematów zebrania 
sprawozdawczego, który odbył się 5 lutego w wy-
szanowskiej remizie OSP. - Na jego zakup dosta-
liśmy dotację wynoszącą prawie 400 tys. zł. Cena 
waha się jednak od 800 do 900 tysięcy. Jedno jest
pewne, wreszcie doczekacie się nowego pojazdu - 
zaznaczał burmistrz Remigiusz Lorenz, który jest 
prezesem ZOSP RP w Gminie Międzyrzecz.    .

Jest dotacja, będzie samochód

W Gorzycy także jednogłośnie     .

Zebranie było okazją do wyróżnienia zasłu-
żonych strażaków. Srebrne Medale Za Zasługi dla 
Pożarnictwa odebrali Andrzej Madzelan i Fran-
ciszek Kozdrowski, natomiast odznaki Wzorowy 
Strażak przyznano Jakubowi Sawali  i  Annie 
Humeniuk, którzy nie mogli uczestniczyć w zebra-
niu, gdyż są żołnierzami i obecnie strzegą naszej 
wschodniej granicy.                .   .   .  .   .

Prezes OSP w Gorzycy A. Madzelan podzięko-
wał z kolei burmistrzowi za wsparcie dla wszystkich 
jednostek straży ochotniczej w naszej gminie.      .

Absolutoria dla zarządów OSP z Wyszanowa i Gorzycy

Uczestnicy zebrania w Gorzycy.

Zebranie w Wyszanowie

Burmistrz Remigiusz Lorenz z komendantem gminnym OSP 
Dariuszem Surmą podczas zebrania w Wyszanowie.

Podczas zebrania w Gorzycy Srebrne Medale Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa odebrali Andrzej Madzelan i Franciszek Kozdrowski.
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Kolejność drużyn po meczach pół�nałowych i �nale            .         . 

2.   ROSOMAK

- Z wielką przyjemnością obserwuję od lat zmagania piłkarzy halowych - mówi Grzegorz 
Rydzanicz, dyrektor MOSiW. - Piłka halowa jest bardzo dynamiczną i widowiskową
 grą z uwagi na tempo rozgrywania akcji, małą przestrzeń i krótkie przestoje. Warto zwró-
cić uwagę, że w zakończonej edycji brali udział zawodnicy z różnych grup wiekowych. 
Byli chłopcy z Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu, ale też starsi od nich pano-
wie z zespołu RADOŚĆ OLDBOJE, którzy mimo upływu lat - świetnie grali technicz-
nie i kombinacyjnie. Na wyróżnienie zasługuje zespół PB Budownictwo, w skład które-
go wchodzą w znacznej większości zawodnicy z Pszczewa. Przez kilka ostatnich lat zdo-
bywali wicemistrzostwo ligi, aż w końcu zostali mistrzami, za co należą im się gratulacje 
i słowa uznania, że nie zwątpili i nie poddali się w dążeniu do zwycięstwa.         . 

Wyróżnieni zawodnicy:                                                    . 

FINAŁ.

4.   RADOŚĆ OLDBOJE

Najlepszy zawodnik sezonu: Kwiatkowski Łukasz - Radość Oldboje. Najszybciej strzelona 
bramka: Kowalski Jakub  - LO Międzyrzecz, w 34 sek. Najlepszy Bramkarz: 
Sakali Mystafa - Auto Serwis Leśkiewicz. Najlepszy strzelec: Batura Patryk - PB Budow-
nictwo - 9 tra�eń. Najlepszy zawodnik �nału: Pałubiak Bartłomiej - PB Budownictwo.. 
PB Budownictwo wystąpiło w składzie :         .              .         . 

MLH sezon 2021/2022

ROSOMAK - PB BUDOWNICTWO 2:4. Zasłużone zwycięstwo! Bramki: Radosław 
Pawełkiewicz, Marcin Antczak; Bartłomiej Pałubiak, Karol Matyjaszek, Patryk Batura 
i Adrian Woszczyło.

1.   PB BUDOWNICTWO zespół z Pszczewa

3.   AUTO SERWIS LEŚKIEWICZ

Kapitan - Pałubiak Bartłomiej. Bramkarz - Kamil Nowak, Batura Patryk, Gurzyński 
Patryk, Leja Filip, Leja Albert, Woszczyło Radosław, Woszczyło Adrian, Kozak Kacper, 
Matyjaszek Karol, Muszkieta Borys, Turecki Jakub. 

Międzyrzecką Ligę Halową prowadzili pracownicy MOSiW: Arkadiusz Żyła, Krzysztof 
Pawłowski i Piotr Cyranik, a podsumowania kolejnej edycji MLH i dekoracji dokonał 
Dyrektor MOSiW, Grzegorz Rydzanicz.

Na trybunach dostrzegłem grono kibiców z Pszczewa. M.in. Honorata Batura z mę-
żem Romanem. Był również senior rodu Baturów - Czesław. Nie zabrakło też Anny 
Wiśniewskiej z Pszczewa. Dostrzegłem też całe rodziny zawodników, w tym małe dzieci, 
a także znajomych, partnerki, kolegów i koleżanki. Wszyscy stworzyli świetną, sportową 
atmosferę.

Lech Malinowski, fot. Dariusz Brożek, Krzysztof Pawłowski i autor

Dokończenie ze strony 1

Serdecznie	dziękuję	
całemu	

personelowi	medycznemu	za	okazaną	
pomoc	podczas	pobytu	w	szpitalu	

międzyrzeckim	na	Sali	Intensywnego	
Nadzoru	Kadriologicznego.

Szczególne	słowa	podziękowania	
składam	dr.	Piotrowi	Jarmużkowi	-	

ordynatorowi	Oddziału	Internistyczno-
Kardiologicznego,	

dr	Barbarze	Burskiej-Dąbrowskiej	
i	dr.	Andrzejowi	Kostrzewskiemu.

Lech	Malinowski



Po tygodniu opuściłem szpital z poczuciem 
Wielkiego Szacunku dla tych, którzy tam pracują. 
Szpital to nie uzdrowisko ani sanatorium. To leczni-
ca, a czym wielu zapomina. Byłem świadkiem 
kierowania chorych do specjalistycznych placówek 
w województwie, aby szansa wyleczenia była więk-
szą, bowiem każda choroba to skomplikowany, 
indywidualny przypadek. Stan zdrowia mam już 
w normie, trzeba się podporządkować zaleceniom 
i stosować przepisane lekarstwa. A wszystko zaczęło 
się podczas spaceru. Choroba dopada niczym miłość 
lub biegunka, ale taka jest proza życia.                .

W szpitalu szybko załatwiono sprawy na SOR. 
Chwilę czekania na wynik obowiązkowego wyma-
zu związanego z paskudnym wirusem i na od-
dział wewnętrzny. Konkretnie na salę Intensywne-
go Nadzoru Kardiologicznego.                .

Podłączenia pod monitor różnymi kabelkami 
i przewodami, podanie płynów przez wen�on 
(założony już w pro�laktycznie w przychodni), 
zastrzyki i takie tam... Mierzenie powoli spadające-
go pulsu i utrzymanie właściwego ciśnienia było walką 

o życie. Moje życie. Zaangażowanie całego personelu 
medycznego było solidne (lekarze - dr Piotr Jar-
mużek (ordynator), dr Barbara Burska-Dąbrowska i 
dr Andrzej Kostrzewski). Nie inaczej postępowały 
sympatyczne pielęgniarki odpowiedzialne tylko 
za kilku pacjentów na tej sali. Byliśmy w dobrych 
rękach. Serdeczność medyków w rozmowach była 
przykładem zrozumienia sytuacji w jakiej się zna-
leźliśmy właśnie na tej sali. To też forma terapii.

Ból w klatce piersiowej, nagły i tzw. łomotanie 
serca. Powrót ze spaceru w lesie za płotem trochę 
przydługi. Weekend przeszedł leżąco. Ale wizyta w 
Pro-Vicie po odczytaniu EKG została zwieńczona 
natychmiastowym wezwaniem przez dra Radosława 
Lorenza karetki. Z tym było zaskakujące nie-
porozumienie. Szpital zmienił kilka dni temu nume-
ry telefonów. W związku z tym lekarz wybrał numer 
112. Zgłosił się… Białystok.                    .

Towarzystwo, o ile można tak nazwać leżących 
było sympatyczne. RODO nie pozwala na wiele, ale 
Danuta czy Czesława były życzliwe. Znalazłem się 
tam w sposób alarmowy nie mając niezbędnych 
rzeczy do pobytu w szpitalu. Ale dzięki pomocy 
Przyjaciół to i owo zostało i dostarczone. Dostarczo-
ne niczym kurierem pod drzwi oddziału, bo wejście 
zakazane podobnie jak odwiedziny, także w salach. 
I bardzo dobrze! Wizyty lekarskie, badania na 
specjalistycznym sprzęcie (pierwszy raz słyszałem 

pompowaną krew przez miej serce), wskazania na 
monitorach to jedyny rozkład dnia. Delikatny szum 
urządzeń był ukojeniem. Telewizja i radio tylko 
w smartfonie. Posiłki dla mojej diety były akuratne. 
Brak, a właściwie zakaz spożywania rano zupy 
mlecznej nieco mnie drażnił ale trudno.         .

Lech Malinowski

W tym roku zabawa karnawałowa w naszym 
przedszkolu odbyła się 4 lutego i przebiegała w in-
nej formie. Ze względu na panującą pandemię 
wszystkie grupy bawiły się indywidualnie. Pięknie 
przystrojona aula udekorowana w kolorowe balony, 
serpentyny i papierowe girlandy dopełniła atmosfe-
rę zabawy. Tego dnia już od rana rozbrzmiewała 
wesoła muzyka, a w przedszkolu pojawiały się bajko-
we i zagadkowe postacie. Radości przedszkolaków 
nie było końca, świetnie bawiły się przy rytmach 
muzyki dyskotekowej i innych dziecięcych przebo-
jach. Dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowanych 
przez prowadzącego DJ-a Mirona pląsach, grach 
sprawnościowych i zabawach muzyczno-ruchowych. 

Kolorowe pociągi, tańce z balonami i pomponami, 
szalone pląsy przy muzyce, nauka tańca oraz ukła-
dów tanecznych wprawiły wszystkich w karnawało-
wy nastrój. Nikt nie mógł się nudzić i narzekać, a dzie-
ci wspólnie ze swoimi paniami bawiły się wyśmieni-
cie. Przedszkolaki przebrane były za bohaterów 
znanych bajek, w poszczególnych salach można było 
spotkać: wróżki, księżniczki, motylki, pszczółki, kotki, 
policjantów, strażaków, Spider-Mana, Batmana... nie 
sposób zliczyć wszystkich postaci. Wspólna zabawa 
przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom, 
które spędziły czas w bajecznej atmosferze. To ich 
energia i wrodzona radość sprawiły, że tegoroczny 
bal zostanie w pamięci każdego na długo. Dziękuje-
my dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przy-
gotowanie pięknych strojów. Kolejny bal karnawałowy 
już  za  rok.

Karnawał trwa w najlepsze, a jest to czas  prze-
pełniony muzyką i świetną zabawą. Bal karnawałowy 
to niezwykłe wydarzenie, bardzo lubiane przez 
każdego, począwszy od tych najmłodszych, aż do tych 
w sile wieku. 

Dla naszych przedszkolaków to dzień wyjątkowy i 
wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją  

lubianą przez dzieci, dostarczającą im wiele radości 
oraz szczęścia.                            .
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Rozmawiał Lech Malinowski, fot. Krzysztof Pawłowski

Bal Karnawałowy w Przedszkolu Pszczółki Mai w Pszczewie

Mistrzostwa Polski w Międzyrzeczu!

Z sercem nie ma żartów
Kalina Gojtka



16 stycznia 2022 r. po dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami od-
był się IX Świąteczny Koncert dla Rodzin w kościele, 
pw. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. Został 
przygotowany przez Stowarzyszenie Lubuski We-
ekend Gitarowy, przy silnym wsparciu Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. w Międzyrzeczu.                  .

Tegoroczną imprezę wyjątkowo mocno 
wsparła Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 

w Międzyrzeczu. Obok osobistego zaangażowania 
pedagogów oraz uczniów warto podkreślić, że 
nagłośnienie i usprzętowienie koncertu zabez-
pieczyła Szkoła Muzyczna. Za dźwięk podczas 
koncertu odpowiadał Czesław Nowakowski.

Koncert poprowadziła Katarzyna Winkiewicz-
Więcław, nauczycielka klasy wiolonczeli z mię-
dzyrzeckiej szkoły muzycznej. Po koncercie dyrektor 
placówki -Małgorzata Telega-Nowakowska po-
dziękowała wszystkim występującym za organizację 
koncertu. Były sztuczne ognie i odbyła się również 
krótka sesja zdjęciowa.

Przybyłych na koncert ciepłymi słowami powitał 
ks. Marek Walczak, proboszcz para�i. Prezes Sto-
warzyszenia Lubuski Weekend Gitarowy, Zdzisław 
Musiał powiedział kilka słów o idei koncertów, 
nawiązał też do 10. rocznicy powołania stowa-
rzyszenia do życia publicznego. Podziękował 
za objęcie patronatu honorowego oraz sponsorom 

i za patronat medialny. - Organizatorem kon-
certów jest Stowarzyszenie Lubuski Weekend 
Gitarowy, które w tym roku odchodzi okrągła 
dziesiątą rocznicę działalności. Tak więc kon-
certowo rozpoczynamy odchody okrąglej ro-
cznicy od pięknego IX Świątecznego Koncertu 
dla Rodzin. mówił Zdzisław Musiał i za-
apelował - „Nasze działania można wes-
przeć przekazując 1 % na KRS 0000 215720. 
Cel szczegółowy Lubuski Weekend Gitarowy”.

- Współpraca PSM I st. w Międzyrzeczu ze sto-
warzyszeniem, którego jestem prezesem, wzniosła 
ten koncert na wyższy poziom nie tylko muzyczny, 
ale także organizacyjny - mówi Z. Musiał. - Brawo! 
Miejmy nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana 
z pożytkiem dla cyklu koncertowego. Jest to także 
wspaniała promocja Szkoły Muzycznej, a dla uczniów 
zapewne niezapomniane doświadczenie, bo występ 
przed tak liczną publicznością, bez wątpienia takim jest.

Na zakończenie Mikołaj przekazał dzieciom 
paczki. Tegoroczny koncert odbył się pod patronatem 
honorowym Wojewody Lubuskiego i Burmistrza 
Międzyrzecza. 

Zdzisław Musiał - Pragnę w sposób szczególny 
podziękować za pomoc i współudział w koncercie 
pani dyrektor Małgorzacie Teledze-Nowakowskiej. 
Dziękuję także uczniom i koleżankom i kolegom 
nauczycielom Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Międzyrzeczu za piękne przygotowanie kolęd. 
Serdecznie dziękuję ks. Markowi Walczakowi za udo-
stępnienie na potrzeby koncertu najstarszej w Mię-
dzyrzeczu świątyni. Na www. międzyrzecz.biz za-
rejestrowano �nałowe, wspólne wykonanie kolędy, 
pt. „Bóg się rodzi”. Śpiewają i grają  nauczyciele wraz 
z uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Międzyrzeczu.
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Kupię 
motocykle:
Mz, Simson, 
Wsk, Wfm, 

Komar,Jawa, 
SHL, Romet,
Junak, NSU 

i inne 

Tel.726-085-110

IX ŚWIĄTECZNY KONCERT DLA RODZIN 2022

ZM

Józefina ur. 11.01.2021 r. 
Córka Weroniki i Jakuba. 
Zamieszkała w Bledzewie

Joanna ur. 12.01.2021 r. 
Córka Anicety i Rafała. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Zosia ur. 12.01.2022 r. 
Córka Anety i Marka. 

Zamieszkała w Zemsku

Jakub ur. 13.01.2022r. 
Syn Klaudii i Michała. 

Zamieszkały w Skwierzynie

Damian ur. 24.01.2022r. 
Syn Patrycji i Andrzeja. 

Zamieszkały w Silnej Nowej

Julia ur. 25.01.2022r. 
Córka Patrycji i Pawła. 

Zamieszkała w Lutolu Mokrym

Marysia ur. 25.01.2022 r. 
Córka Beaty i Daniela. 

Zamieszkała w Gorzowie

Alicja ur. 29.01.2022 r. 
Córka Natalii i Marka. 

Zamieszkała w Międzyrzeczu

Michalina ur. 4.02.2022 r. 
Córka Izabeli i Bartosza. 

Zamieszkała w Kamieniu Wielkim

Emilia ur. 8.02.2022 r. 
Córka Olgi i Andrzeja. 

Zamieszkała w Gorzowie

Nikodem ur. 7.02.2022 r. 
Syn Natalii i Michała. 
Zamieszkały w Jeninie

Felicjan Wojciech ur.7.02.2022 r. 
Syn Darii i Wojciecha. 

Zamieszkały w Stokach
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W poszczególnych klasy�kacjach czoło-
we miejsca zajęli: OPEN K: 1. Dymek Urszula, 
2. Gapska Zuzanna, 3. Bienias Joanna. OPEN: 
1. Piotrowski Andrzej, 2. Rutkowski Maciej, 
3. Noworyta Radosław.

Wsparli nas w zabezpieczeniu trasy: 
funkcjonariusze policji z KPP w Międzyrze-
czu, druhowie OSP Międzyrzecz-Obrzyce 
i harcerze hufca ZHP Międzyrzecz. Za bez-
pieczeństwo medyczne uczestników biegu 
odpowiadał niezawodny Mirosław Janz ze 
swoim zespołem ratownictwa.   .   .  .

Tradycyjnie bieg odbywa się w ostatnią 
niedzielę stycznia. Z uwagi na wcześniejsze 
obostrzenia sanitarne odbył się 6 lutego. 
Wszystko w trosce o bezpieczeństwo za-
wodników. Mimo nie najlepszych warunków 
pogodowych, rano mocno padało, na starcie 
stanęło 44 biegaczy w tym 10 kobiet.     .

Podziękowania składamy sponsorom 
biegu którzy wsparli bieg fundując nagrody. 
Puchary w kategorii Open otrzymaliśmy od 
Krystyny Sibińskiej - Posła RP, puchary 
w kategorii Międzyrzeczan od Agnieszki 
Olender - Starosty Międzyrzeckiego, wou-
chery na zakupy od : sklep odżywkami 
„PROGRES Mariusz Kulusa, butik odzieżowy 
LILOU” Sylwii Cygan ,  sklep odzieżowy 
„MIRACLE” Ewy Matuszewskiej-Michałowicz. 
Jak zwykle wsparła nas smacznym posiłkiem 
�rma Jacka Bełza „Duet” catering.  .  .  .

Klub Biegacza „PIAST” Międzyrzecz, 
6 lutego zorganizował i przeprowadził po 
raz kolejny bieg upamiętniający powrót 
Międzyrzecza w granice Rzeczypospolitej po 
152 latach zaborów. Patronat honorowy nad 
biegiem objęła starosta powiatu Między-
rzecz Agnieszka Olender. Bieg tradycyjnie 
liczy długość 8 km - jako upamiętnienie 
pochowanych na cmentarzu wojennym 8 
polskich żołnierzy z kampanii wrześniowej. 
Żołnierze Ci prawie 72 lata spoczywali pod 
czerwoną gwiazdą w zapomnieniu w kwate-
rze  nr.  36.

Zarząd Klubu serdecznie podziękowania 
składa urzędnikom różnych szczebli za szybkie
i pozytywne rozpatrzenie w ciągu tygodnia 
nowego wniosku po zmianie terminu biegu.

Celem tegorocznego biegu było zebra-
nie pieniędzy na WOŚP. Biegacze nie zawiedli 
i wrzucili do puszki 832,50 zł. W przeliczeniu 
puszki uczestniczył sołtys Kalska, Mariusz 
Sieratowski, który po raz pierwszy sam 
uczestniczył w naszym biegu i ukończył go 
w dobrej formie i regulaminowym czasie.

W kategorii najlepszych zawodników 

Gminy Międzyrzecz czołowe miejsca zajęli K: 
1.  Budna Emilia ,  2.  Sikorska Izabela , 
3. Świątczak Ewa. M: 1. Sikorski  Krzysztof, 
2. Kasica Arkadiusz, 3. Antczak Marcin. Wy-
niki szczegółowe biegu znajdują się na stro-
nie: Lubuski Portal Biegowy, międzyrzecz.biz. 
Na biegu obecni byli dziennikarze radia Zachód. 
Relacja z biegu ukazała się w TVP Gorzów.

VI Bieg Wyzwolenia

Zarząd KB „Piast” Międzyrzecz



Wystawa pod patronatem Starosty Międzyrzeckiego zatytułowa-
na „Las i łowiectwo w sztuce - szlachetne piękno sztuki z gabinetów 
myśliwskich i z kniei” jest rozumiana jako przekaz bogactwa kultury 
leśnej i łowieckiej. Fakt, że gości ona w salach wystawowych mię-
dzyrzeckiego muzeum to nie przypadek. Ziemia Lubuska znana jest 
z bogactwa przyrodniczego, szczególnie lasów. Gospodarka leśna jest 
nierozerwalnie związana z łowiectwem, które uprawia jako formę 
kontaktu z przyrodą liczne grono mieszkańców tych okolic.         . Zapraszamy serdecznie do jej zwiedzania w godzinach 

otwarcia muzeum. Eksponowana będzie do 17 kwietnia br.

Poprzez naszą wystawę, przeznaczoną dla szerokiej rzeszy 
odbiorców, a szczególnie dla miłośników przyrody, historii i sztuki 
pragniemy ukazać piękno przyrody pokazanej poprzez dzieła 
utalentowanych artystów, którzy tę przyrodę głęboko odczuwali 
i rozumieli. Na wystawie znalazły się takie elementy kultury leśnej 
i łowieckiej jak literatura, malarstwo, rzeźba, gra�ka artystyczna, 
metaloplastyka, witraże czy wreszcie fotogra�a przyrodnicza jako 
współcześnie atrakcyjna forma artystycznego przekazu. Nie zabrak-
ło również akcentów związanych z muzyką inspirowaną lasem 
i myślistwem. Wystawa nawiązuje niejednokrotnie do tradycji religij-
nych i patriotycznych w kulturze leśnej i łowieckiej. Zawiera elemen-
ty z gabinetów myśliwskich.                                      .

Dziękujemy Grzegorzowi Gaczyńskiemu, Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Bolewice - za chęć podjęcia współpracy w kierunku 
jej zorganizowania oraz za udostępnienie Mapy Lasów Polskich z 1938 
roku i podzielenie się z nami licznymi fotogra�ami przedstawiają-
cy bogaty świat zwierzęcy w naturalnym otoczeniu.              .

Wystawa składająca się z ponad 400 eksponatów, oprócz dos-
tarczenia estetycznych wrażeń zwiedzającym, wpłynęła na właściwe 
postrzeganie roli leśnika i myśliwego we współczesnym społeczeństwie.

Celem przygotowanej ekspozycji jest ukazanie tej strony dzia-
łalności leśników i myśliwych, która jest jak dotąd mniej znana naszemu 

społeczeństwu. Częściej można obejrzeć wystawy związane z trofe-
istyką, ekspozycje broni myśliwskiej, sprzętu czy myśliwskich 
współczesnych ubiorów. Znacznie rzadziej natomiast prezentuje 
się szerszej widowni tę stronę leśnictwa i łowiectwa związaną z kul-
turą i sztuką.                                                 . 
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Las i łowiectwo w sztuce

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

W ofercie również żeliwne kotły 
pelletowe Camino

Sterownik TECH   Palnik KIPI

Paliwo: pellet 
(czysta kotłownia - bez pyłu)
Klasa kotła: 5 / ecodeign  - na dotację!

Od 10 do 28 kW

Dostępny od ręki,
Niemalże bezobsługowy

oszczędny, ekologiczny!

EkoPell



www.sevendebno.comwww.sevendebno.comwww.sevendebno.com 576 662 301576 662 301576 662 301

- budynków mieszkalnych
       - obiektów biurowych
              - montaż  remonty
                    - obsługa, konserwacja

Seven Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 8, 74-400 Dębno

ELEKTRYCZNE 
instalacje instalacje instalacje 
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Zwiastunem prac projektowych i budowlanych są kontenery 
dla pracowników �rmy EkoWodrol z Koszalina, które zamontowano 
w siedzibie Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji we wsi Święty Wojciech koło Międzyrzecza. Burmistrz pod-
kreśla strategiczne znaczenie inwestycji dla Międzyrzecza. Jej celem 
jest zwiększenie wydajności oczyszczalni, która obecnie pracuje na 
pełnych obrotach, co ogranicza rozwój budownictwa i przemysłu. 
- Po zakończeniu prac będzie można do niej przyłączyć planowane 
przez nas budynki wielorodzinne oraz nowe zakłady pracy, które pow-
staną w Międzyrzeckim Parku Przemysłowym Numer Dwa przy ulicy 
Rokitniańskiej - zapowiada samorządowiec.                   .

Przypominamy, że w gminie niebawem rozpoczną się dwie kolejne 
inwestycje wodno-ściekowe, na które gmina dostała blisko 10 mln zł. 

Pierwszą z nich będzie budowa kanalizacji w Kęszycy i kolektora 
tłocznego z tej wsi do oczyszczalni w pobliskiej Kęszycy Leśnej 

(jej kontynuacją będzie budowa kanalizacji w Nietoperku). Kolejną 
z nich będzie sieć sanitarna w Międzyrzeczu-Wybudowanie.   . 
W tym przypadku rozpoczęcie prac będzie możliwe dzięki zwię-
kszeniu wydajności miejskiej oczyszczalni w Świętym Wojciechu.  .

Koło biurowca przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego za-
montowano pierwsze kontenery dla pracowników �rmy EkoWodrol, 
którzy mają przebudować pobliską oczyszczalnię ścieków. Jak pod-
kreśla burmistrz Remigiusz Lorenz, inwestycja umożliwi dalszy ro-
zwój miasta. - Na jej realizację dostaliśmy rekordową dotację w wy-
sokości 41,5 miliona złotych - wylicza samorządowiec.                       .

Za przygotowanie projektu i modernizację oczyszczalni ście-
ków gmina zapłaci wykonawcy prawie 63 mln. zł. Burmistrz Remigiusz 
Lorenz podkreśla, że realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki 
rekordowej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 
który przyznał gminie prawie 41,5 miliona złotych. - To będzie naj-
większa inwestycja miejska od 30 lat - dodaje R. Lorenz          .

Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na maj 2023 r. Prezes 
MPWiK Bogusław Czop zapewnia, że w trakcie prac budowlanych 
oczyszczalnia cały czas będzie pracować, dlatego mieszkańcy nie powin-
ni się obawiać utrudnień z odbiorem i oczyszczaniem ścieków. 
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Nasz turystyczny hit z betonu i stali

Do zwiedzania MRU zacheca burmistrz Remigiusz Lorenz razem ze swoimi 
zastepcami Agnieszką Śnieg i Tomaszem Markiewiczem, wiceprzewodniczącym 

Rady Miejskiej Andrzejeem Chmielewskim, sekretarzem Urzędu Miejskiego 
Łukaszem Rut i dyrektorem muzeum Leszkiem Lisieckim. 

Bunkry MRU przyciągaja turystow z cąłej Europy.

Zimowe Spotkanie z Historią odbyło się 30 stycznia z okazji kolejnej, 
77 rocznicy przełamania głównej pozycji MRU przez 3 batalion czołgów 
44. Brygady Pancernej Gwardii. - To nasza nieformalna inauguracja se-
zonu turystycznego, który na dobre rozpocznie się w połowie kwietnia. Ze 
względu na panującą pandemię koronawirusa, odbyła się w zaostrzonym
reżimie sanitarnym - mówi organizator imprezy Leszek Lisiecki, dyrektor 
Muzeum Forty�kacji i Nietoperzy w Pniewie pod Międzyrzeczem.     .

Miłośników forty�kacji nie wystraszył szalejący w regionie orkan Malik. 
Oprócz darmowego zwiedzania bunkra 717 i trasy turystycznej wytyczo-
nej w podziemiach Międzyrzeckieo Rejonu Umocnionego, mogli też 
wysłuchać prelekcji na temat poniemieckich forty�kacji oraz zrobić sobie
fotki z rekonstruktorami ubranymi w repliki niemieckich i radzieckich 
mundurów z czasów Drugiej Wojny Światowej.       .        .    .

Budowa bunkrów MRU i łączących je podziemnych korytarzy rozpo-
częła się w połowie lat 30 minionego wieku, ale została przerwana w 1938 r. 
na rozkaz Adolfa Hitlera. Potężne forty�kacje miały zabezpieczać wschod-
nią granicą Niemiec przed atakiem ze strony Polski. Pod koniec wojny nie 
zdołały jednak zatrzymać prących na Berlin radzieckich żołnierzy. Pod koniec 
stycznia 1945 r. radzieckie czołgi przejechały przez główną linię MRU koło 
Pniewa bez żadnych walk i strat. W pobliskiej wsi Wysoka doszło jednak do 
potyczki, podczas której zginął dowódca batalionu mjr Alieksiej Karabanow 
(został pochowany na cmentarzu wojennym w Międzyrzeczu).       .

Obecnie podziemia poniemieckich bunkrów są największym w kraju 
zimowym siedliskiem nietoperzy. Burmistrz Remigiusz Lorenz dodaje, 
że są jednocześnie największą w regionie atrakcją turystyczną. - Z myślą 
o turystach rozbudowujemy muzeum, które otwarte zostanie już za kilka 
miesięcy - dodaje burmistrz. - Mimo trwających prac, trasa wciąż jest czynna. 
Polecamy i zapraszamy.       . .                                .    

Samorządowiec przyjechał na Zimowe Spotkanie z Historią razem ze 
swoimi zastępcami Agnieszką Śnieg i Tomaszem Markiewiczem, wice-
przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Chmielewskim i sekretarzem 
Urzędu Miejskiego Łukaszem Rutą. Podkreślał, że już niebawem dodatko-
wą atrakcją dla zwiedzających będzie kolejka wąskotorowa, kursująca 
w podziemiach bunkrów. - Na realizację tej inwestycji dostaliśmy unijną 
dotację w wysokości 3 mln. 200 tys. zł, a przed kilkoma tygodniami przy-
znano nam dodatkowo ponad milion złotych - wylicza R. Lorenz.       .

Ponad 400 osób zwiedziło podziemia Międzyrzeckiego Rejonu Umoc-
nionego w 77. rocznicę przełamania tych forty�kacji przez radzieckich 
pancerniaków. 

Rusza największa inwestycja miejska w Międzyrzeczu

Rusza kompleksowa przebudowa międzyrzeckiej oczyszczalni. 



Rok 1965 ob�tował w wiele bardzo 
ważnych wydarzeń w życiu łemkini z krwi 

Anna Prycik -i kości jaką była . Wpraw
dzie od chwili opuszczenia rodzinnego 
domu, czyli od nauki w Sulechowie, a po-
tem samodzielnej pracy jako kierownicz-
ka przedszkola państwowego w Lutolu 
Suchym, potra�ła przystosować się do 
otaczającej ją rzeczywistości, jednak 
odczuwała brak stałej więzi z rodziną. 

-A proza życia stawała się chwilami przaś
na, bowiem okres schyłkowy Gomułki 
już nadciągał. Jednak anioły jej sprzyjały 
jak często wspomina. Odwiedzała dom 
rodzinny w Kolonii Żółwin, zwanym już 
zwyczajowo Rancho. Tamże dużą rolę 
w życiu rodzinnym wiodła Stenia, młodsza 
siostra. 

Ponieważ Anna sprawdziła się na kie-
rowniczym stanowisku padła propozyc-
ja pracy w pszczewskim przedszkolu, 
którym kierowała wówczas . Teresa Nowak
Propozycja wyszła od  Alfredy Zajbert.

        Był jednak pewien warunek…  .
- -Proponująca mi pracę pani inspek

tor powiedziała wprost. Chcę cię mieć 
,w Pszczewie jako wychowawczynię  ale 

obawiam się, że poznasz kogoś I wyje-
dziesz. Gdybyś poznała kogoś godnego 
c -iebie i miejscowego byłoby to ideal
nym rozwiązaniem. Propozycja pracy 

-w Pszczewie kusiła, a właśnie z Pszcze
wa miałam swego chłopaka. Od słowa 
d o  s ł o w a  i  ś l u b  c y w i l n y  w z i ę l i ś m y 

 w Brójcach 28 lutego, a 1 marca 1965 r.
rozpoczęłam pracę w Pszczewie.       .

- Budynek przedszkolny, to dzisiejsza 
siedziba OPS przy ul. Zamkowej 20. Były 
dwie grupy przedszkolaków: grupa 3-5 
i 6 latków. Ok. 50 dzieci. Była oczywiście, 
oprócz kierowniczki, druga nauczyciel-
ka, intendentka, kucharka i człowiek do 
wsz ystkiego  Banek.  Palił  w Bolesław
kotłowni, naprawiał uszkodzenia. Itp., 

                 itd. Złota rączka.    .

Było skromne wesele, wspólne z siostrą 
Stefanią Kazimierz , którą wziął za żonę 
Mazurek. Zanim ksiądz w Gorzowie 

-w czerwonym kościółku połączył wę
złem małżeńskim obie pary, ojciec Anny 
i Stefanii musiał jakowyś dokument 
podpisać w kancelarii para�alnej, a obie 
siostry zmienić wyznanie z prawosław-
nego na rzymskokatolickie. Zapewne był 
to niezbyt prz yjemny moment dla 
Rodziców. Wiara ojców została… Ale 
czegoż nie robi się dla dobra dzieci? 
Ówczesne przepisy kościelne nie do-
puszczały do ekumenicznych związków. 
Obecnie jest to rzeczą oczywistą. Ale i do 
tego musiał Kościół Katolicki „dojrzeć”.

Anna mieszkała w domu małżonka. 
Ślub był sam w sobie pewnym wyda-
rzeniem dla jej Rodziny. Wyszła za mąż 
za autochtona, których trochę po 1945 r. 

Herbert Wiś-w miejscowości zostało. 
niewski Wischniewski dawniej mieszkał 

Marią Małgorzatąz matką  i siostrą . 
Pracował w Powiatowym Rejonie Dróg 
Publicznych w Międzyrzeczu jako dro-
gomistrz i był cenionym pracownikiem 
oraz miał wielką sportową pasję. ......

- Jak w każdym związku pojawiły się 
dzieci. W grudniu 1965 r. urodziła się Maria 
Jolanta. Trzy lata później we wrześniu 
urodziłam Anitę Jadwigę. Urlopy ma-
cierzyńskie nie były tak długie jak obecnie. 
W pracy miałam dobre wyniki i ostatecznie 
zostałam we wrześniu 1966 r.  znowu 
kierowniczką przedszkola i decyzją PPRN 
w Międzyrzeczu dostałam 80 zł więcej za 
stanowisko. Nie znam motywów mojego 
awansu, ale wówczas moje zawodowe 
wykształcenie było chyba priorytetem. Pani 
Teresa Nowak została wychowawczynią. 

-W Pszczewie oczywiście. Niebawem uro
dził nam się syn Robert w 1973 r. Przyszedł 
na świat w Świebodzinie. Sytuacja w domu 

była stabilna. Oboje zarabialiśmy. Ja np. 
-po 17 latach pracy w 1978 r. otrzymywa

     łam 3350 zł.                              .

Życie spełnione mimo przeszkód (6)
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L. Malinowski

Anna Wiśniewska miała doskonałe 
wyniki we wszystkich przeglądach, 
a ponieważ górowała wykształceniem 
nad kierowniczka z nadania partyjne-
go, ówczesny dyrektor Gminnego Zespo-
łu Szkół w Pszczewie - Franciszek Leśny, 
zdecydował o niedopuszczeniu do odej-
ścia wykształconego pedagoga z przy-
czyn osobistych i skierował Annę w 1985 r. 
na kurs dla nauczycieli - metodyków. 
Było to tym bardziej zasadne, że Anna 
w latach 1980-85 miała pod opieką prak-
tykantki i prowadziła pedagogizację ro-
dziców. Oczywiście korzystając z ma-
teriałów i pomocy Poradni Wychowaw-
czo-Zawodowej w Międzyrzeczu. Jako 
metodyk nie odeszła z pszczewskie-
go przedszkola bowiem miała tutaj swo-
je pensum ale prowadziła zajęcia w in-
nych przedszkolach w całym powiecie 
łączniez Międzychodem. Było to swoistym 
ukoronowaniem kariery, ale o tym za 
miesiąc w ostatnim odcinku.          .

- Gdy decyzją czynników partyjnych 
w 1972 r. na kierowniczkę wyznaczono 
Jadwigę Dzieciątkowską, ja już miałam 
skierowanie do gorzowskiego Studium 
Nauczycielskiego.                         . 
No i zaczęły się tzw. schody. Złośliwość 
partyjnej kierowniczki była często kło-
potliwa.  Nie mniej  jednak w 1980 r. 
ukończyłam studia zaoczne Wychowa-
nia Przedszkolnego w Gorzowie Wlkp.



 

Jakich zmian potrzebuje polska szkoła?
 - rozmowa z Posłanką na Sejm RP Katarzyną Osos

Pani Poseł, 13 stycznia br. uchwalono tzw. 
lex Czarnek. Procedura legislacyjna wciąż trwa, 
jednak już dziś wiemy, że jeśli najnowsza usta-
wa zmieniająca prawo oświatowe wejdzie 
w życie, mocno wpłynie na dotychczasowe 
funkcjonowanie polskich szkół.         .

K. Osos: To prawda. Zaproponowane przez 
ministra Czarnka zmiany na nowo ukształtują 
ustrój szkolny, szeroko uderzając w wartości 
i interesy dzieci, rodziców, nauczycieli, dy-
rektorów, samorządów oraz organizacji spo-
łecznych. Przyznanie reprezentującym ministra 
kuratorom oświaty większych uprawnień, m.in. 
możliwości odwołania dyrektora szkoły, za-
wieszenia działalności placówki niepublicznej 
czy zablokowania zajęć dodatkowych, budzi 
społeczny sprzeciw. Nie zapominajmy jednak, 
że poza tzw. lex Czarnek na procedowanie czeka 
tzw. lex Wójcik - projekt ustawy wprowadzający 
karę do trzech lat więzienia dla dyrektora 
placówki oświatowej za przekroczenie uprawnień 
lub niedopełnienie obowiązków w zakresie 
nadzoru nad małoletnim, czym działa na jego 
szkodę. Jak podkreślają osoby związane z oświa-
tą, po wejściu w życie obydwu ustaw polska szko-
ła z całą pewnością zostanie scentralizowana, 
a podstawy decyzji kuratorów będą w dużej 
mierze polityczne. 

Co dla uczniów i nauczycieli będą w praktyce 
oznaczać te zmiany?  .

K. Osos: Wyobraźmy sobie sytuację, w której 
rodzice nie mają wpływu na to, jakie treści 
przekazywane są ich dzieciom i jakie osoby bądź 
organizacje są zapraszane na zajęcia, a na-
uczyciele nie mogą wychodzić poza odgórnie 

narzucone ramy i pracują w atmosferze za-
straszenia. Jeśli więc rodzice oraz nauczyciele 
będą mogli wybrać pomiędzy upolitycznioną 
szkołą publiczną a autonomiczną szkołą nie-
publiczną, wybiorą tę drugą. To z kolei pogłębi  
nierówności edukacyjne i spowoduje obniżenie 
jakości pracy placówek oświatowych. Coraz 
więcej osób sprzeciwia się tej wizji, a wyrazem 
braku aprobaty dla proponowanych rządowych 
zmian jest ogólnopolska akcja społeczna Wolna 
Szkoła.

Czy w takim razie wspiera Pani postulaty 
Wolnej Szkoły?   .

K. Osos: Bez wątpienia. Proponuje ona zu-
pełnie odmienną wizję polskiej szkoły - dbającej 
o równy start dla wszystkich, stawiającej na 
współpracę, rozwój kompetencji i otwartości 
na świat oraz opierającej się na szacunku dla 
różnorodności. Taka placówka w pełni kon-
centruje się na dzieciach, ich prawach oraz 
potrzebach. To miejsce, do którego nie tylko 
chcą chodzić uczniowie, ale w którym chcą 
pracować nauczyciele, mający zapewnione 
odpowiednie warunki pracy i godne wy-
nagrodzenie. Potrzebujemy szkoły, która 
przygotuje dzieci i młodzież do życia w dy-
namicznie zmieniającym się świecie i dostar-
czy im już nie tylko teoretycznej wiedzy, ale 
przede wszystkim praktycznych umiejętności 
i przestrzeni do rozwijania swoich pasji. Dlatego 
w mojej pracy poselskiej podejmuję działania 
umożliwiające stworzenie nowoczesnej i de-
mokratycznej szkoły, bo na taką w pełni zasłu-
gują polskie dzieci.

Dziękuję za rozmowę
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Mieszkańcy Kęszycy czekali na to od lat. We wsi rozpoczęła się 
budowa sieci sanitarnej i kolektora tłocznego, którym ścieki będą 
pompowane do oczyszczalni w Kęszycy Leśnej. Prace budowlane 
prowadzi �rma Niewiadomski, która wygrała ogłoszony przez 
gminę przetarg. Gmina zapłaci jej właścicielowi 3 mln. 140 tys. zł. 
Jak podkreśla burmistrz Remigiusz Lorenz, realizacja tej inwestycji 
jest możliwa dzięki dotacji w wysokości 2 mln. zł, która 
otrzymaliśmy z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. - Teraz 
wystąpimy o kolejną dotację na rozbudowę sieci. W kolejnym etapie 
przyłączymy do niej Nietoperek – zapowiada samorządowiec. 

Prace budowlane wpisują się w prowadzone przez gminę 
działania na rzecz ochrony środowiska, ale skorzystają z nich 
przede wszystkim mieszkańcy Kęszycy, którzy po ich zakończeniu 
będą mniej płacić za ścieki. Burmistrz podkreśla, że kolejnymi 
proekologicznymi inwestycjami są rozpoczęta właśnie 
kompleksowa przebudowa oczyszczalni ścieków we wsi Święty 
Wojciech oraz planowana budowa sieci sanitarnej w Międzyrzeczu-
Wybudowanie, na którą dostaliśmy prawie 8 mln. dotacji z 
programu Polski Ład. 

- Niebawem rozpoczniemy konsultacje społeczne na ten temat – 
dodaje R. Lorenz. – Celem tych inwestycji jest ochrona zasobów 
naturalnych, ale także rozbudowa infrastruktury i poprawa jakości 
życia mieszkańców.

W październiku mieszkańcy Kęszycy zaczną likwidować 
przydomowe szamba i będą mniej płacić za ścieki. We wsi ruszyła 
budowa kanalizacji oraz przepompowni i kolektora, który połączy 
ją z oczyszczalnią w Kęszycy Leśnej. Burmistrz Remigiusz Lorenz 
zaznacza, że kolejnym etapem inwestycji będzie budowa sieci 
sanitarnej w Nietoperku. 

Burmistrz Remigiusz Lorenz podczas rozmowy z pracownikami �rmy Niewiadomski.Burmistrz Remigiusz Lorenz podczas rozmowy z pracownikami �rmy Niewiadomski.Burmistrz Remigiusz Lorenz podczas rozmowy z pracownikami �rmy Niewiadomski.

W Kęszycy ruszyła budowa kanalizacji 



W nowym parku na inwestorów czekać będzie 
m.in. należąca do gminy działka o powierzchni 
niespełna trzech hektarów oraz ponad 100 hek-
tarów, których właścicielem jest Skarb Państwa. - 
Prowadzimy wstępne rozmowy z potencjalnymi 
inwestorami - dodaje R. Lorenz.            ;

Międzyrzecki Park Przemysłowy 
nr 2 powstaje między Lubosinkiem 
i ul. Rokitniańską. Uzbrojenie tere-
nów pod nowe zakłady pracy jest 
jedną z kilkudziesięciu inwestycji, 
rozpoczną się lub zakończą w 2022 r. 
w naszej gminie. Szczegóły inwesty-
cji omawiano podczas tzw. rady bu-
dowy, która odbyła się w między-

rzeckim ratuszu. Oprócz burmistrza uczestniczyli 
w niej m.in. jego zastępczyni Agnieszka Śnieg, 
kierowniczka Wydziały Rozwoju Gospodarczego 
Katarzyna Szadkowska, kierownik Wydziału 

Realizacji Inwestycji Sylwester Suchowski oraz 
przedstawiciele �rmy Gorem, która wygrała 
przetarg na realizację tej jakże ważnej dla miesz-
kańców i miasta inwestycji.                     ;

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
dróg, chodników, oświetlenia i linii energe-
tycznych w Międzyrzeckim Parku Przemysło-
wym nr 2 była tematem tzw. rady budowy, któ-
ra odbyła się ostatnio w ratuszu. - Park będzie 

kolejnym kołem zamachowym roz-
woju gospodarczego naszego mias-
ta - zaznacza burmistrz Remigiusz 
Lorenz.

Inwestycja ma się zakończyć w połowie przy-
szłego roku. Gmina zapłaci wykonawcy 5 mln. 
987 tys. zł. Burmistrz podkreśla, że na realizację 
tego zadania gmina dostała aż 4 mln. 943 tys. zł. 
rządowej dotacji.                        ;
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Podczas ostatniego spotkania sprawozdawczo-wyborczego Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP nowym prezesem powiatowych struktur straży ochotniczej wybrano Marka Harkota -  
byłego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu. 

W zjeździe uczestniczył m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, który jest prezesem OSP w naszej 
gminie. Został powołany do prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. 

– Dziękuję koleżankom i kolegom strażakom za zaufanie oraz gratuluję nowemu prezesowi, jego 
zastępcom, sekretarzowi i skarbnikowi, jak również zarządowi i pozostałym członkom prezydium – 
skomentował po wyborach dh R. Lorenz.

W spotkaniu udział wzięli m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz 
i jego zastępczyni Agnieszka Śnieg

Rusza kolejna inwestycja

Burmistrz Remigiusz Lorenz z nowym prezesem Burmistrz Remigiusz Lorenz z nowym prezesem 
powiatowym OSP Markiem Harkotem.powiatowym OSP Markiem Harkotem.

Burmistrz Remigiusz Lorenz z nowym prezesem 
powiatowym OSP Markiem Harkotem.

Nowy prezes ZOSP RP 
w Powiecie Międzyrzeckim 



Przeprowadzona w 2021 roku modernizacja linii sortowniczej w Zakła-
dzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wpłynęła 
na zwiększenie stopnia automatyzacji procesu sortowania i wzrost skutecz-
ności odzysku. Zamontowane zostały specjalistyczne separatory (separa-
tor balistyczny i trzy separatory optopneumatyczne, separator metali żelaz-
nych i nieżelaznych) wraz z systemem podajników łączących poszczególne 
elementy linii oraz rozbudowany został system sterowania. Dzięki inwesty-
cji znacznie zmniejszy się strumień odpadów przekazywanych na składowisko, 
a zwiększy ilość surowców przekazywanych do recyklingu. Projekt nie po-
zostaje również bez wpływu na środowisko. Wartościowe surowce wtórne, 
które po przetworzeniu zyskają drugie życie w takiej samej lub innej postaci, 
pozwalają oszczędzić zasoby przyrody i energię. Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Długoszynie uzyskał również niezbędną do 
funkcjonowania zmodernizowanej linii analizę BAT (tj. zastosowania 
technologii skutkujących minimalnym obciążeniem środowiska) w odniesieniu 
do przetwarzania odpadów zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE.

 Mimo wielomilionowych nakładów nie da się przesortować odpadów 
bez odpowiedniej kadry. Wraz z uruchomieniem zmodernizowanej linii 
sortowniczej CZG-12 przyjął do pracy dodatkowo 16 osób. Obecnie Celowy 
Związek Gmin CZG-12 zatrudnia 93 osoby. Integralną częścią zakładu jest 
również składowisko odpadów innych niż niebezpieczne. Od stycznia 2022 
roku po wielomiesięcznych pracach związanych z uzyskaniem stosownych 
pozwoleń i decyzji na użytkowanie uruchomiona została kwatera 1C 
składowiska. W dalszym ciągu CZG-12 przekazuje część odpadów do spalarni 
w Szczecinie. Ponadto w ramach Rządowego Programu Nowy Ład ZUOK 
w Długoszynie trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na zakup 
kompaktora oraz sita do przesiewania kompostu oraz do przesiewania od-
padów powstających w wyniku wstępnego przesiania stłuczki szklanej.
 - „Wszystkie inwestycje mają jeden wspólny cel - racjonalizacja wykorzysta-
nia surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacja zagospodarowa-
nia odpadów Warto również zauważyć, że w CZG-12 pomimo wielu kosztow-. 
nych inwestycji, wzrostu kosztów eksploatacyjnych i wzrostu zatrudnienia cen-
nik przyjęcia odpadów dla gmin członkowskich pozostał niezmieniony w sto-
sunku do roku 2021. Jest to ważna informacja, która wpływa na koszt za-
gospodarowania odpadów komunalnych i mniejsze obciążenie kieszeni miesz-
kańców Związku.” - zaznacza Przewodniczący CZG-12 Robert Paluch.

W związku ze zrealizowaną inwestycją modernizacji linii sortowniczej 
CZG-12 będzie dążyć do wzrostu ilości przetwarzanych odpadów komunalnych 
i zebranych selektywnie, aby w rezultacie w najbliższym czasie osiągnąć 
3-krotny wzrost ilości odpadów przekazywanych do recyklingu. Jest to ważne 
ze względu na rosnące ustawowo poziomy przygotowania do odzysku 
i recyklingu, które w roku 2022 wynoszą 25 % masy wytworzonych odpadów 
komunalnych. 

Celowy Związek 
Gmin CZG-12 to zwią-
zek skupiający już 
16 gmin. Z począ-
tkiem roku 2022 do 
Związku dołączyła 
gmina Świebodzin 
licząca ok.  30 tyś. 
mieszk ańców.  Po -
większenie  regio -
nu, w którym działa 
CZG-12 oraz reali-
zowane inwestycyjne 
w  Z U O K  w  D ł u -
goszynie mają na ce-
lu scalenie regionu 
we wspólnym celu - 
osiągnięcia jak naj-
lepszych wyników 

w przygotowaniu odpadów do recyklingu i ponownego przetworzenia. 
Rok 2022 to także jubileusz 25 lat działania Związku - efektu pracy wielu 
samorządów, współpracy pomiędzy Wójtami i Burmistrzami wielu kadencji 
i dobrej współpracy z instytucjami i �rmami. Wpisanie gminy Świebodzin do 
Związku poparte było wielomiesięcznymi rozmowami między samorządem 
a Zarządem i Zgromadzeniem CZG-12.                                          .
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CZG-12  - 25 lat wspólnie dbamy o środowisko
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profesjonalna obsługa
dostępność  całodobowa

24h

bez wychodzenia z domu
bez kolejek
z dojazdem do Klienta

 - P R Z YJ E D Z I E M Y
zadzwoń

  

PLEBISCYT NA NAJLEPSZĄ  
PIELĘGNIARKĘ i POŁOŻNĄ

 
  

zorganizowany przez międzyrzecki  
szpital i redakcję

 
głosowanie do 5 kwietnia,  

kupon powtórzony zostanie w marcu

  

  PIELĘGNIARKA: 

  

  POŁOŻNA: 

  

  
Adres głosującego:
  

  
Wyciętą kartę należy składać w oznakowanej urnie 

składać w sekretariacie prezesa szpitala lubwysłać na adres redakcji. 
Wśród głosujących rozlosujemy 3 nagrody książkowe   



Burmistrz nie zapomniał o rodzinach 
żołnierzy. Życzył im, aby rekompensatą za 
półroczną rozłąkę z Mężami, Ojcami, Braćmi 
i Synami była radość z ich szczęśliwego po-
wrotu do domów, Złożył też gratulację obec-
nemu na uroczystości zastępcy dowódcy jed-
nostki płk. Markowi Pieniakowi, o�cerom 
i żołnierzom międzyrzeckiej brygady oraz 
podziękował im za wzorową współpracę 
z gminą i środowiskiem cywilnym.       .

Ponad 200 żołnierzy 17. Wielkopolskiej 
Brygady Zmechanizowanej wyleciało na misję 
do Rumunii. Podczas pożegnania żołnierskiego 

szczęścia życzył im m.
in. burmistrz Remigiusz 
Lorenz.

Podczas półrocznej 
misji do Rumunii ponad 
200 międzyrzeczan z 17. 
WBZ będzie się szkolić 
z żołnierzami z Rumunii 
i innych państw NATO. 
Są trzonem X Polskiego 
Kontyngentu Wojskowe-
go, który wzmacnia po-
łudniową �ankę Sojuszu 
(podobnie jak w Polsce 
żołnierze amerykańscy 
czy angielscy wzmacniają 
jego wschodnią �ankę). 
Pożegnanie odbyło się 20 

stycznia na placu apelowym jednostki.   . 
W uroczystości wziął udział Wojewoda Lubuski 

Władysław Dajczak oraz przedstawiciele 
lokalnych władz. M.in. burmistrz Międzyrzecza 
Remigiusz Lorenz.                     . 

- Znając bardzo wysoki poziom wyszko-
lenia żołnierzy z Międzyrzecza oraz ich za-
angażowanie i profesjonalizm w wykonywa-
niu służbowych obowiązków, pozostaje mi tyl-
ko życzyć Wam żołnierskiego szczęścia podczas 
X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w Rumunii - mówił R. Lorenz.           .
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W sobotę i niedzielę, w ostatnich 
dniach stycznia, funkcjonariusze PSP 
oraz ochotnicy z jednostek OSP o�ar-
nie usuwali skutki orkanu Malik, któ-
ry przeszedł nad naszą gminą i re-
gionem. - Dziękuję Wam za o�arną 
służbę i pomoc poszkodowanym - po-
wiedział burmistrz Remigiusz Lorenz.        

W nocy z 29 na 30 stycznia orkan 
siał spustoszenie w całym regionie. 
Łamał drzewa i konary, które zrywały 
linie energetyczne oraz spadały na 
torowiska, drogi i zabudowania. Usz-
kodził też wiele dachów i rozmaitych 
urządzeń. Efektem były problemy ko-

munikacyjne i przerwy w dostawach 
prądu.                        .

- Skutki wichury usuwali straża-
cy ochotnicy z naszych jednostek OSP 
i zawodowi z Państwowej Straży Po-
żarnej. Dziękuję wszystkim za Wasze 
zaangażowanie i o�arną służbę na 
rzecz mieszkańców. Możemy spać 
spokojnie wiedząc, że nad naszym 
b e z p i e c z e ń s t w e m  c z u w a j ą  p r o -
fesjonaliści, którzy bezinteresownie 
poświęcają swój czas i narażają ży-
cie niosąc pomoc znajdującym się 
w potrzebie osobom - dziękuje stra-
żakom burmistrz Remigiusz Lorenz.
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Ministerstwo Spraw Wewnęt-
rznych i Administracji przyznało na-
szej gminie dotację na nowy wóz 
strażacki. To już pewne; wiceminis-
ter Maciej Wąsik zatwierdził zes-
tawienie jednostek OSP, które otrzy-
mają �nansowe wsparcie na zakup 
nowych pojazdów ratowniczo-gaś-
niczych. 

Informacja o dotacji ucieszyła 
prezesa OSP w Wyszanowie Jarosła-
wa Tomaszewskiego ,  który jest 
jednocześnie sołtysem tej wsi i rad-
nym miejskim. - Czekaliśmy na to 
od lat - mówi. - Nowy pojazd zastąpi 
naszego magirusa, który służy w stra-
ży prawie pół wieku.                 ,- Wnioskowaliśmy o 390 ty-

sięcy złotych - informuje burmistrz 
Remigiusz Lorenz. - Wcześniej radni 

przychylili  się do mojego pomysłu 
i przyjęli program, zgodnie z którym 
każdego roku będziemy kupować je-
den pojazd dla strażaków ochotników 
z naszej gminy aż wymienimy wszyst-
kie samochody na nowe.         ,

Mamy bardzo dobrą wiado-
mość dla mieszkańców Wyszanowa. 
Jeszcze w tym roku strażacy z tej wsi 
będą korzystać z nowego pojazdu 
ratowniczo-gaśniczego. - Dostaliśmy 
dotację na jego zakup - informuje 
burmistrz Remigiusz Lorenz, który
 jest prezesem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gminie Międzyrzecz. 

Burmistrz podkreśla, że no-
wy pojazd poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców gminy, a strażakom 
ułatwi prowadzenie akcji ratowni-
czo-gaśniczych.

Komendant Gminny ZOSP RP 
dh Dariusz Surma dodaje, że w tym 

Burmistrz Remigiusz Lorenz dziękuje strażakom

Strażacy z OSP Gorzyca w akacji Strażacy z OSP Gorzyca w akacji 
Fot. OSP GorzycaFot. OSP Gorzyca

Strażacy z OSP Gorzyca w akacji 
Fot. OSP Gorzyca

Żołnierze z Międzyrzecza na południowej flance NATO

W uroczystości oprócz wojskowych wzięli udział m.in. W uroczystości oprócz wojskowych wzięli udział m.in. 
wojewoda Władysław Dajczak i burmistrz Remigiusz Lorenzwojewoda Władysław Dajczak i burmistrz Remigiusz Lorenz

W uroczystości oprócz wojskowych wzięli udział m.in. 
wojewoda Władysław Dajczak i burmistrz Remigiusz Lorenz

Kolejna dotacja dla Gminy Międzyrzecz. Tym razem na wóz strażacki

roku wymiany pojazdu doczekają się także strażacy ochotnicy z OSP 
Kaława. - Dostaną wóz marki Starmann, który wcześniej służył w straży 
zawodowej. Jest w zdecydowanie lepszym stanie technicznym oraz o 20 
lat młodszy od używanego przez nich obecnie stara 266 - mówi D. Surma.



Pogoda nie sprzyja pracom budowlanym, 
ale - mimo deszczów ze śniegiem i silnego 
wiatru - ulica Długa z każdym dniem jest 
coraz dłuższa. Będzie miała nieco inny prze-
bieg od obecnej Długiej, nazywanej potocz-
nie przez mieszkańców Czarną Drogą. Połączy 
Poznańską z wybudowaną przed rokiem Żoł-
nierską i następnie Obrzycami. Jej nową trasę 
wyznaczają już wykorytowane i utwardzone 
odcinki. 

Budowa ulicy Długiej jest jedną z kil-
kudziesięciu inwestycji, które zakończą się
lub rozpoczną w 2022 r. w naszej gminie.
 - Na realizację tego zadania dostaliśmy rzą-
dową dotację w wysokości ponad 2,5 mln zł. - 
zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.     .

Gmina przymierza się do remontów ko-
lejnych dróg. - Wszystkich od razu nie zrobimy, 

choć budowa i remonty dróg to jedno z na-
szych najważniejszych zadań. Dlatego miesz-
kańcy muszą się uzbroić w cierpliwość - 
zaznacza burmistrz. - Dzięki tym inwestycjom 
rośnie wartość pobliskich działek, przyśpiesza-
ją też rozwój danego obszaru i miasta.     .

Gmina zapłaci wykonawcy prawie 5 mln zł. 
Z własnego budżetu wyłoży jednak mniej niż 
50 proc. tej kwoty. Jak to możliwe? - Na rea-
lizację tego zadania dostaliśmy 2 mln. 555 tys. zł 
z Funduszu Rozwoju Dróg - wylicza R. Lorenz.
 - To kolejne rządowe wsparcie na budowę dróg 
w naszej gminie. W ubiegłym roku za dotację 
z tego programu wybudowaliśmy ulice Żoł-
nierską, Alfa Kowalskiego, Sybiraka i Guzow-
skiego na osiedlu Nad Obrą, a wcześniej drogę 
w Kaławie i kilka ulic w Międzyrzeczu.      .

Droga zostanie otwarta pod koniec sier-
pnia. Burmistrz Remigiusz Lorenz podkreśla, 
że kierowcy przestaną wreszcie niszczyć 
podwozie samochodów na dziurach w jej 

gruntowej nawierzchni, która po deszczach 
zamienia się grzęzawisko. - Będzie miała
ponad półtora kilometra długości. Zostanie ut-
wardzona i wyłożona kostką, a kolejnymi udo-
godnieniami dla mieszkańców będzie chodnik, 
oświetlenie i kanalizacja deszczowa – dodaje R. 
Lorenz. 
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Burmistrz zapewniał, że ochotnicy mogą 
liczyć na dalsze wsparcie ze strony władz 
gminy. Zaznaczał przy tym, iż z jego inicjaty-
wy gmina wprowadziła program zaku-
pu nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych 
dla jednostek OSP i zabezpieczyła w tego-
rocznym budżecie pieniądze na ten cel.

- Poświęcacie swój czas oraz narażacie 
zdrowie i nawet życie, żeby ratować innych. 
Dziękuję Wam za to w imieniu swoim, miesz-
kańców i naszych gości - mówił Remigiusz 
Lorenz.                                     . 

Strażacy-ochotnicy z gminy Międzyrzecz 
gaszą pożary, pomagają o�arom wypad-
ków drogowych oraz ratują zdrowie i mienie 
mieszkańców przed rozmaitymi zagrożenia-
mi. W ub.r. włączyli się także do walki z 
pandemią COVID - rozdając w Międzyrzeczu 
maseczki ochronne i rozwożąc je po terenie 
gminy. Dowozili też seniorów i niepełno-
sprawnych do punktów szczepień.      .

W gminie Międzyrzecz działa siedem 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Ich 
działalność i osiągnięcia podsumowano 
podczas spotkania, które odbyło się 17 
stycznia w międzyrzeckim ratuszu. Straża-
kom podziękował m.in. burmistrz Remigiusz 
Lorenz, który jest prezesem OSP w naszej 
gminie. 

Za zaangażowanie i poświęcenie po-
dziękował strażakom także Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mię-
dzyrzeczu mł. bryg. Marek Koperwas.   . 

Ubiegłoroczną działalność gminnych 
jednostek OSP podsumowano podczas 

posiedzenia Zarządu Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP, które odbyło się 
w sali narad międzyrzeckiego ratusza.  . 

Uroczystość odbyła się w nie-
dzielę, 30 stycznia, przed Po-
mnikiem Tysiąclecia Państwa Pol-
skiego. 

- W dniu 30 stycznia 1945 r. 
Międzyrzecz wrócił do Polski po 
152 latach zaborów oraz przy-
należności do Republiki Weimar-
skiej i potem do Trzeciej Rzeszy.
 - To jedna z najważniejszych 
dat w historii naszego miasta - 
zaznacza burmistrz Remigiusz 
Lorenz. 

W 77. rocznicę powrotu Mię-
dzyrzecza do Polskiej Macierzy 
przedstawicie władz miasta zło-
żyli kwiaty przed Pomnikiem 
Tysiąclecia Państwa Polskiego. 

Kwiaty przed pomnikiem 
złożyli  zastępca burmistrza 
Agnieszka Śnieg ,  przewod-
nicząca Rady Miejskiej Katarzyna 

Budych, wiceprzewodniczący 
Andrzej Chmielewski i sekretarz 
Urzędu Miejskiego Łukasz Ruta.

Strażacy podsumowali miniony rok

Rocznica powrotu Międzyrzecza do Polski

Delegacja władz miasta składa kwiaty przed Delegacja władz miasta składa kwiaty przed 
Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego.Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Delegacja władz miasta składa kwiaty przed 
Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego.
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Długa coraz dłuższa

Prace potrwają do końca sierpnia
 - zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz

Sprawozdanie za ub.r. przedstawił gminny 
Komendant Gminny ZOSP RP Dariusz Surma, któ-
ry omówił też przygotowania i plany na bieżący 
rok. - Bardzo wysoko oceniam nasze jednostki 
OSP. Zarówno pod względem wyszkolenia, jak 
i wyposażenia - mówił D. Surma.                    .


